Arkösunds Samfällighetsförening

2022-06-07

Följebrev till årsmöteskallelsen.

Det i maj genomförda extra årsmötet, protokollet finns bifogat, beslutade om renovering av vår väg
från 209:an till början på Plankbacken med indränkt makadam i höst. Samtidigt beslutades att en
tillfällig utdebitering skulle ske. Händelserna i omvärlden och väntan på Trafikverkets svar på vår
bidragsansökan föranleder styrelsen att begära beslut om en extra utdebitering istället för den
tillfälliga för att säkra renoveringen. Styrelsens ambition är att återbetala hela eller del av den extra
utdebiteringen när utfallet är klart och beslut om bidrag föreligger. Se vidare bilaga 1.

Valberedningen föreslår också att styrelsen förstärks med adjungerade medlemmar för att
förhoppningsvis bli fler som kan dela på arbetsuppgifterna och samtidigt bana väg för framtida
styrelsedeltagande. Kanske kan vi på detta vis skjuta upp inköp av administrativa tjänster.

Andelstalen bestämdes 1987 av Lantmäteriet efter samråd med resp. fastighet via dåvarande
Arkösunds Vägsamfällighet i samband med nya samfällighetens bildande. Som underlag använde
man faktorerna fastighetstyp, antal byggnader, väglängd, transportmängd och allt sammanvägdes till
ett lättadministrerat regelverk.
2018 gjordes efter många år en uppdatering av andelstalen för ca 40 fastigheter. I slutet av i år
planerar vi att göra en ny uppdatering. Detta kommer i och med ny lagbestämmelse från 1 juli att
kunna göras enklare då vägföreningar genom stämmobeslut, med 2/3-majoritet, kan besluta om
ändringar inom ramen för Anläggningslagen. Vi inväntar praktisk vägledning från REV, Riksförbundet
Enskilda Vägar. Se fliken ”Bra att veta” på hemsidan om våra nuvarande regler.

Påminner om vad som gäller beträffande tunga transporter, se fliken ”Bra att veta” på hemsidan.
Och glöm inte att lämna uppgift till oss om eventuellt ny epostadress.

Styrelsen
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0.0 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE.
Söndag 26 juni 2022 kl. 10.00 i huset Skärgården (Nordanskogsvägen 9).

Vi har adresserat årsmöteskallelsen med bilagor till den person som står som mottagare för
fastigheten, du ombedes föra innehållet vidare till eventuella delägare.
Styrelsen har beslutat att ombuden vid mötet får företräda obegränsat antal fastigheter
enligt §10 i den tillfälliga lagen (2020:198).

Nuvarande styrelse och kontaktuppgifter:
Lars Fahlén, ordf., 070-34 55 440, lars.eh.fahlen@gmail.com
Stephan Engström, vice ordf., 073-914 86 04, stephan.engstrom54@icloud.com
Mats Björklund, sekr., 076-809 04 40, mats.bjorklund@ramboll.se
Birger Edelberg, ledamot, 073-342 52 61, birger.edelberg@edelbergs.se
Bertil Berg, ledamot, 070-816 65 26, bertil.berg@bergfastighet.se
Peder Thorell, suppleant, 070-574 06 11, peder_t@hotmail.com
Sten Häggstöm, suppleant,070-267 73 84, sten.haggstrom@gmail.com

/Styrelsen

Bifogas:
Dagordning
Fullmakt-med-viljeyttring, blankett
Balans- o resultatrapport
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Förslag från styrelsen
Budgetförslag
Valberedningens förslag
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0.1 Dagordning

§1

Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

§2

Mötets behöriga utlysande.

§3

Val av justerare och rösträknare.

§4

Upprättande och godkännande av röstlängd.

§5

Godkännande av dagordning.

§6

Styrelsens och revisorernas berättelse.

§7

Ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8.1

Motioner från medlemmar: Inga inkomna.

§ 8.2

Förslag från styrelsen: Angående extra utdebitering för vägrenoveringsprojektet
enligt bilaga 1.

§9

Ersättning till styrelse och revisorer. Föreslås oförändrat, se budgetförslaget.

§ 10

Styrelsens förslag till budget samt debitering per andel enligt debiteringslängden.
Ordinarie debitering föreslås oförändrad med 120 kr/andel.

§ 11

Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer samt adjungerande och valberedning.
Till valberedare föreslår styrelsen: Sittande.

§ 12

Övriga frågor.

§ 13

Meddelande av plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt: på hemsidan och
hos styrelsen.

§ 14

Avslutning.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, budgetförslag, förslag och
motioner bifogas och finns även hos styrelsen och på vår hemsida www.varldensande.se .
På mötet finns dokumenten på dator och kommer att visas på filmduk. Debiteringslängd och
sakägarförteckning finns tillgängliga på årsmötet och hos föreningens ordförande.
Styrelsen har beslutat att ombud vid årets möte får representera obegränsat antal fastigheter.
Ombud för juridisk person ska ha handling som styrker behörighet. Delägare företräder hela
fastigheten utan skriftlig fullmakt för det. I analogi med detta antas gälla att fastighets fullmakt
via ombud gäller hela fastigheten även om bara en delägare skrivit på. Blankett ”Fullmakt med
viljeyttring” bifogas.

/ Styrelsen
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Balansrapport
Räkenskapsår 2021-04-01 - 2022-03-31
Konto

ING BALANS, kr

1630
1790
1940
1945

TILLGÅNGAR
Skattekonto
Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter
Bankkonto
Bankgiro
SUMMA TILLGÅNGAR

2091
2099
2399
2440
2710
2730
2990

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Fel betald vägutdebitering
Leverantörsskulder
Personalskatt
Lagstadgade/avtalade sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

551
0
149 162
205 126
354 839

2
34 900
149 162
251 252
435 316

-333 410
-19 021
392
-2 250
-411
-139
0
-354 839

-352 431
-51 495
324
0
0
0
-31 714
-435 316

Resultatrapport
Räkenskapsår 2021-04-01 - 2022-03-31
Konto

DENNA PERIOD, kr

3000
3030
3040
3690
3691
3740

INTÄKTER
Vägutdebitering
Vägslitagedebitering
Förseningavgift vid vägutdebitering
Statligt bidrag
Kommunalt bidrag
Öres- och kronutjämning
SUMMA INTÄKTER

4000
4100
5400
5420
5610
6250
6500
6570
6900
6980
7300

KOSTNADER
Vägunderhåll sommar
Vägunderhåll vinter
Förbrukningsinventarier o förbrukningsmtrl
Programvaror
Kopieringskostnader
Postbefordran
Övriga externa tjänster
Bankkostnader
Övriga kostnader
Föreningsavgifter
Kostnadsersättningar och förmåner
SUMMA KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT

UTG SALDO, kr

40 440
89 500
1 440
31 086
17 250
1
179 717

-62 720
-34 717
-11 797
-3 875
-464
-1 417
-2 696
-1 000
-941
-1 595
-7 000
-128 222
51 495

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för
Arkösunds Samfällighetsförening 2021 - 2022.
Föreningen har, förutom undertecknad styrelse, haft Peder Thorell och Sten Häggström
som suppleanter.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 9 protokollförda möten inkl. 1 konstituerande.
Verksamheten har bestått av löpande underhåll av samfällighetens väg, d v s erforderlig
slyröjning, dammbindning, sopning, hyvling, grusning, lagning av gropar, städning av diken
vinterväghållning och kontroll av klippor vid Plankbacken. Viktbegränsning för vägen har gällt
8-27 mars.
I övrigt har följande särskilda insatser gjorts under verksamhetsåret.
-

-

-

De nya reglerna för omfattande tunga transporter har börjat tillämpas och givit bra bidrag
för underhåll och planerad renovering av vägen.
Underlag och kalkyler för den planerade vägrenoveringenhar grundligt reviderats med
anledning av att lång tid förflutit, att Trafikverket krävt uppdatering för godkännande av
bidrag och inför beslut på årsmöte.
Avtal har träffats för säsongen med ny snöröjare tillsammans med Järnvägsskogens
samfällighet. Samarbete med Liss-Lindö / Horsholmens samfällighetsförening har inletts
inför nästa säsong. Allt för att säkerställa framkomlighet och reducera kraftigt ökade
kostnader. Snökäppar har kunnat sättas upp med hjälp av inköpt verktyg som säkrar
håldjupet. Detta är viktigt efersom fiberledning delvis ligger grunt.
Sandning har skett utan avtal av praktiska och ekonomiska skäl. Nya sandlådor har satts på
plats vid Plankbackens nedre del och vid nästa backe söderut.
Skyltar med ”Genomfart undanbedes” har satts upp för ”stationsvägdelen”.
Kommunen och vandrarhemmet har tillställts skrivelse om behov av åtgärder för att
underlätta trafiken vid Sköldvik under semestertid.
Arkivet har bantats genom scanning till pdf-filer, kvarvarande pärmar tillsammans med
usb-minne som uppdateras en gång i månaden finns förvarade i låst skåp i lokalen
”Skärgården”.

Av den ekonomiska rapporten framgår att året gett ett överskott om 51 495 SEK. Alla ordinarie
medlemsavgifter (120 SEK/andel) är betalda. Det statliga och kommunala årliga bidragen har
erhållits. Resultatet föreslås överföras i ny räkning för 2022/2023.

Arkösund i april 2022

Lars Fahlén
Ordförande

Bertil Berg
Ledamot

Birger Edelberg
Ledamot

Stephan Engström
ledamot

Mats Björklund
Ledamot

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Arkösunds Samfällighetsförening org. nr. 716402-9501.
Vi har genomfört revision av föreningens räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret
2021-04-01--2022-03-31.
Vi har genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att föreningens verksamhet
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
föreningens interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har inte föranlett några anmärkningar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman för Arkösunds samfällighetsförening fastställer resultaträkning
och balansräkning för föreningen och disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Arkösund 2022-05-08

-------------------------------------C-H Jonsberg
Av föreningen vald revisor

-------------------------------------------Tommy Johansson
Av föreningen vald revisor

BILAGA 1 2022-06-07

Styrelsens förslag om extra utdebitering för vägrenoveringsprojektet.
MOTIV OCH FÖRKLARING
Kostnadsutvecklingen har blivit mycket svårbedömd och vi måste ta höjd för detta.
Kalkylen för renoveringen gjordes på offerter från första hälften av mars.
Genomförandet måste ske i höst.
Entreprenören kräver redovisad finansieringsplan.
Förslaget är gjort så att föreningens kassalikviditet ska ligga i snitt inom 100-150 kSEK, motvarar 1-1,5 gånger vår årsomsättning.
Trafikverkets svar på vår bidragsansökan har ännu inte kommit, vi måste gardera oss för att medel kan ha tagit slut.
Uppdatering och beställning av arbetet hos entreprenören behöver göras snarast för att säkerställa genomförandet i höst.
Förändringen från tillfällig extra utdebitering på 450 kr till extra utdebitering på 950 kr/andel beror på:
-

vi har antagit 20% kostnadsökning p g a rådande osäkra läge på marknaden.
vi har blivit tvungna att gardera oss för uteblivet bidrag.

Beträffande s k särskilt bidrag från Trafikverk gäller även:
-

är i vårt fall 40% av bidragsgrundande kostnader för förstärkande vägåtgärder.
beräknas inte efter antagna kostnadsökningar utan måste vid ansökningstillfället finnas i entreprenörens offert.
när slutavräkning sker efter slutbesiktning kompletterar Trafikverket oftast med bidrag för bidragsgrundande kostnad som
tillkommit om medel finns.

FÖRSLAGET
För genomförande av vägrenoveringsprojektet görs en extra utdebitering med 950 kr/andel. Styrelsen har mandat att verkställa
vägrenoveringsprojektet inom ramen för denna extra utdebitering inklusive utnyttjande av befintligt eget kapital, ca 940 kr/andel med
hänsyn till att klara löpande kassalikviditet.
Tidigare beslut om tillfällig extra utdebitering ersätts av den extra utdebiteringen.
Ambitionen är att återbetala hela eller del av den extra utdebiteringen när utfallet är klart och beslut om bidrag föreligger. Denna fråga
kommer att tas upp för beslut på årsmötet 2023.
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10 BUDGETFÖRSLAG 2022/2023

Kostn.
slag
Verksamhet

BUDGET

UTFALL

(SEK)

(SEK)

2021/2022

2021/2022

BUDGETFÖRSLAG 2022/2023 (SEK)
2022/2023

SEK/Andel

ANM

INTÄKTER
3000

Vägutdeb. ordinarie

40 440

40 440

40 440

3010
3030
3040
3690
3691
3693

Extra vägutdeb.
Vägslitagedebitering
Förseningavg.utdeb
Statligt bidrag
Kommunalt bidrag
Särskilt bidrag
SUMMA INTÄKTER

0
40 000
1 500
30 000
17 250

0
89 500
1 440
31 086
17 250

129 190

179 716

320 150
55 000
2 000
31 000
18 000
0
466 590

-60 000
-40 000
-2 000
-3 500
-500
-700
-1 350
-10 000
-1 000
-1 000
-1 600
-7 000
0
-128 650

-62 720
-34 717
-11 797
-3 875
-464
-1 417
-2 696
0
-1 000
-941
-1 595
-7 000
0
-128 222

-20 000
-50 000
-2 000
-4 000
-1 000
-2 000
-3 000
0
-1 000
-2 000
-2 000
-7 000
-635 000
-729 000

541

51 494

-262 410

120
950 Pga mycket svårbedömd kostn.utveckling
35 000 redan bokat

"Värsta fall" antaget

KOSTNADER
4000
4100
5400
5420
5610
6250
6500
6510
6570
6900
6980
7300
4200

Vägunderhåll sommar
Vägunderhåll vinter
Förbrukn.invent. o mtrl
Programvaror
Kopieringskostnader
Postbefordran
Övriga externa tjänster
Externa adm. tjänster
Bankkostnader
Övriga kostnader
Föreningsavgifter
Kostn.ersättn. o förmåner
Renovering vägdel
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Vägfas, vårt adm.system

Hemsida

AIF, REV
Arvoden styrelse o revisorer

Planerat underskott pga vägrenov.kostnad
"värsta fall"
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Valberedningens förslag till Årsmötet 2022-06-26
för styrelse, suppleanter samt förtroendevalda.
Styrelse: (Enligt § 6 i stadgarna konstituerar styrelsen sig själv).
Lars Fahlén
Sittande 1 år
Världens Ände 36. Andelstal 1,5. Civilingengör med förflutet inom Sandvik, ABB-Stal och
Solna Web samt egen konsultverksamhet. Aktiv Sjöräddare, SSRS!
Mats Björklund
Sittande 1 år
Världens Ände 38. Andelstal 1,0. Byggnadsingengör som idag arbetar med Bygg- och
Projektledning hos Ramboll som är stor Teknikkonsult inom infrastruktur.
Bertil Berg
Sittande 1 år
Världens Ände 143. (Solviken, varvet). Andelstal 15,0. Muldi AB genom Bertil Berg.
Bertil driver fastighetsbolag i mellansverige och har ett långt förflutet i Kälebo men sedan
förvärvet av Solviken även i Arkösund och Världens Ände.

Birger Edelberg
Omval 2 år
Världens Ände 117. Andelstal 2,0. Advokat med egen verksamhet i Holmentornet,
Norrköping.
Stephan Engström
Omval 2 år
Världens Ände 77 A. Andelstal 2,5. Tidigare egen företagare inom försäkringsbranschen
s.k. ”Bunden Försäkringsrådgivare” inom Länsförsäkringar.

Suppleanter:
Peder Thorell
Omval 1 år
Världens Ände 93 B. Andelstal 2,0. Peder har tjänstgjort under många år inom polisen och
specifikt inom Sjöpolisen.
Sten Häggström
Omval 1 år
Världens Ände 51. Andelstal 1,0. Sten är el/signalingenjör och har jobbat många år hos
Hifab inom projekt och byggledning och nu senast hos MyVi AB som är teknikkonsulter
inom infrastruktrur (väg/järnväg), projektledning och verksamhetsutveckling.

Revisor:
Tommy Johansson

Omval 1 år

Carl-Henrik Jonsberg

Omval 1 år

Revisorssuppleant:
Lena Sandberg

Omval 1 år

Valberedningens förslag till adjungerade ledarmöter
till styrelsen 2022.
Thomas Axelsson
Adjungerad
Världens Ände 94. Andelstal 1,0. Thomas är mannen som ritat och låtit uppföra både V Ä
94 samt det spännande och moderna huset V Ä 116.
Per Andersson
Adjungerad
Världens Ände 156. Andelstal 2,0. Det gula huset där Ekelunds bodde tidigare snett emot
Jaktskär. Per arbetar som ekonomisk rådgivare hos Söderberg & Partner.

Fredrik Uhrbom
Adjungerad
Världens Ände 17. Anderlstal 1,0. Huset mellan lekplatsen och ryssen. Fredrik är den
blixsnabba maratonlöparen som alltsom oftast syns distansträna på Världens Ände. (Svensk
Mästare 2012 så han borde kunna mycket om vägar och dess underlag).

För Valberedningen:
Peter Eckerström
Världens Ände 95. Andelstal 4,0.
Göran Larsén
Världens Ände 110. Andelstal 1,0.

FULLMAKT

0.2

För _____________________ att företräda medlemsfastigheten ____________________ vid
föreningsstämma i Arkösunds Samfällighetsförening den 2022-06-26.
Fastighetsägare:
Ort

datum

_______________________________
Namnförtydligande:

Min åsikt i stämmans beslutspunkter är följande (markera för de punkter du vill ge åsikt om):
Ja /
Bifall

§

Beslutspunkt

1.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

2.

Mötets behöriga utlysande.

3.

Val av två justerare tillika rösträknare.

4.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.

Godkännande av dagordning.

6.

Godkännande av styrelsens och revisorernas berättelser.

7.

Ansvarsfrihet åt styrelsen.

8.2

Styrelsen förslag om extra utdebitering för genomförandet av
vägrenoveringsprojektet enligt bilaga 1.

9.

Arvoden till styrelse och revisorer enligt budgetförslaget.

10.

Budgetförslag med ordinarie utdebitering 120 kr/andel.

11.1 Val av styrelse och suppleanter.
11.2 Val av revisorer och revisorssuppleant.
11.3 Val av valberedning. Styrelsens förslag: sittande.
12.

Övriga frågor.
Fråga: ……………………………………….

Nej /
Avslag

Som min/vår
fullmaktstagare röstar

